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  โครงการอบรมใหความรูภายในหนวยงาน เรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และ
ปลูกฝงและปรับฐานความคิดบุคลากรใหมีความตระหนัก และสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตัวออกจาก
ประโยชนสวนรวมได กลุมเปาหมายไดแก บุคลากรในหนวยงานทุกระดับ จํานวน  88 คน ในวันท่ี ๑๒  
มีนาคม  ๒๕๖๔ โดยบูรณาการงบประมาณรวมกับโครงการอบรมจิตพอเพียงตานทุจริต ณ หองประชุม
สุพรรณิการ  โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ หนวยงานท่ีรับผิดชอบประกอบดวย กลุมงานบริหารท่ัวไป
โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 

  โครงการอบรมใหความรู “การปองกันผลประโยชนทับซอน” ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔  ไดกําหนดจัดข้ึนในวันท่ี ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๔  โดยบูรณาการงบประมาณรวมกับโครงการอบรมจิต
พอเพียงตานทุจริต ณ หองประชุมสุพรรณิการ  โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ โดยมีผูเขารวมกิจกรรม 
จํานวน ๗๐ คน คิดเปนรอยละ 79.55 

  สรุปผลการประเมินโครงการโครงการอบรมใหความรูภายในหนวยงาน เรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวย บุคลากรภายใน
โรงพยาบาลวังโปง  จํานวน 7๐ คน สรางการรับรู และตระหนักในผลเสียหายรายแรงท่ีเกิดข้ึนจากการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนตัว และประโยชนสวนรวมหรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถือเปนรูปแบบหนึ่งของ
การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบอันเปนการกระทําท่ีขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ บริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง 
                                                                                                     ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
รายงานผลการดําเนินงาน 

 
๑.ความเปนมาและความสําคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 

  จากปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีรุนแรงมากข้ึนในประเทศไทย โดยการเปดเผยผลการ
จัดลําดับดัชนีวัตภาพลักษณคอรรัปชันเพ่ือความโปรงใสในประเทศไทย ( Transparency  International ) 
ประจําปพ.ศ.๒๕๖๓ พบวาประเทศไทยไดคะแนน ๓๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูลําดับท่ี 
๑๐๑ จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๘๐ ประเทศท่ัวโลก  จากผลดัชนีวัดภาพลักษณปญหาคอรรัปชันของประเทศ
ตางๆแสดงใหเห็นวาปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นยังคงเปนปญหาสําคัญท่ีทุกประเทศตองเรงแกไข มิเชนนั้นจะ
ทําใหเกิดปญหาอ่ืนตามมาไมวาจะเปนปญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท่ีสําคัญมีความจําเปนอยางยิ่งท่ี
ทุกภาคสวนตองรวมมือกันเพ่ือขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยการแสดงพลังและ
เจตนารมณใหประชาชนไดเห็นโดยการรวมกันจัดงานวันตอตานคอรรัปชันสากล 

 โรงพยาบาลวังโปง  จัดโครงการอบรมใหความรูภายในหนวยงาน เรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ภายใตแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรชาติ ระยะท่ี ๓ ( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) 
ยุทธศาสตร ท่ี  ๑ สร างสั งคม ท่ี ไมทนตอการ ทุจริต  ยุทธศาสตร ท่ี  ๓  ส กัด ก้ัน ทุจริ ต เชิ งนโยบาย                                
ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันทุจริตเชิงรุก แนวทางตามงบประมาณบูรณาการ  แนวทางท่ี ๑ สราง
จิตสํานึก และปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีความรูเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอน และปลูกฝงและปรับฐานความคิดบุคลากรใหมีความตระหนัก และสามารถแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตัวออกจากประโยชนสวนรวมได สรางจิตสํานึกและปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม รอยละ 79.55 
๒. วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ 
  ๒.๑ เพ่ือประเมินวาบุคลากรมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน(Conflict of Interest : COI)   
  ๒.๒ เพ่ือประเมินวาบุคลากร มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชนสวนตัว
ออกจากประโยชนสวนรวมได และปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส ยึดหลักคุณธรรม และ 
ตระหนัก ในผลเสียหายรายแรงท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตคอรรัปชั่น 

  ๒.๓ เสริมสรางภาพลักษณของโรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 
๓. ระยะเวลาดําเนินการ  สถานท่ี  และกลุมเปาหมาย 
  ระยะเวลาดําเนินการ. วันท่ี   ๑๒ มีนาคม  ๒๕๖๔ 
  สถานท่ี   หองประชุมสุพรรณิการ  โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 
  กลุมเปาหมาย  บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง จํานวนท้ังสิ้น   88  คน 
๔. ข้ันตอนการดําเนินงานท่ีสําคัญ   
  ๔.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ 
  ๔.๒ ศึกษาขอมูล วางรูปแบบการดําเนินการ 
  ๔.๓ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานดําเนินงาน 
  ๔.๔ ประสานงานเรื่องสถานท่ี กําหนดวันเวลาในการดําเนินงาน และกิจกรรมหนวยงาน
กลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของ 
   
 
 
 



 
๔.๕ ประชุมชี้แจงการดําเนินงานแกคณะทํางาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  ๔.๖ ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
  ๔.๗ เตรียมการจัดงาน 
  ๔.๘ ดําเนินการจัดกิจกรรม 
๕. ผลการประเมินโครงการ 
  ๕.๑ บุคลากรผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 70 คน เปนรอยละ 79.55 มีความรูเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอน(Conflict of Interest : COI)   
  ๕.๒ บุคลากร มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชนสวนตัวออกจาก
ประโยชนสวนรวมได และปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส ยึดหลักคุณธรรม และ ตระหนัก ใน
ผลเสียหายรายแรงท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตคอรรัปชั่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป....๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๔.................  

หัวขอ รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน 

รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการอบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 
หมายเหตุ 
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                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                          ผูอนุมัติรับรอง 
                        นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง                           นิธินันท  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ          ตาํแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
             วันท่ี......12.....เดือน. มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4 วันท่ี......12.....เดือน. มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4 
      

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

ปราโมทย  นรายศ 
(..นายปราโมทย  นรายศ...) 

ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอร....... 
วันท่ี......12.....เดือน. มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖4  
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